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és Carpocapsa pomonella ellen is. Legújabban Goethe R. a
hullámos kéregpapirból készült övek alkalmazását ajánlja, még
pedig tekintettel a bogárnak nagy érzékenységére a hideg idjárás
iránt. A régi kéreg lekaparása után 15—20 cm. széles ily övet
ersítünk meg a fa törzsére az v ránczaiban szeret a bogár el-

rejtzni. Az els fagyok átán az övet leszedjük s elégetjük tartal-

mával együtt, miután a pókokat s egyéb hasznos bogarakat ki-

szedtük volna. Az eredmény igen kielégít. Tirolban a lekopogta-
tással is jó eredményt értek el, még pedig ápriltól áprilig 105
lekopogtatással fogtak : Anthonomiis pomorum 9287, A. pyri
(cincüis) 569, Rhyuchites ruri 2234- és Rh. coniais 1591 példányát.
E bogarak egyike, a Anthoíiomus pyii 1884-ben nálu.ik Torontál
megyében, Nagy-Szt.-Miklóson oly nagy mennyiségben lépett fel,

hogy az egész gyümölcs termést elpusztította. A budai vinczellér-

iskola körte-csemetéiben szintén nagy kárt okozott.

Biró Lajos 1898. és 1899. -iki küldeményei igen gazdagok voltak
és olvasóink érdeklódsének kívánunk eleget tenni, midn az alábbi

kimutatást közöljük.

1898-ban. 1899-ben.

45 példány példány.
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Emls: ... ___ ...

Madár: ... ._. ...

Csúszó nászó és kétéletü

Hal:

Csiga-kagyló :

Hymenoptera

:

Coleoptera : ... ... ...

Lepidoptera: ....

Diptera :

Neuroptera : ...

Orthoptera : ...

Hemiptera : ...

Arachnoidea

:

Crustacea : ...

Myriopoda: —
Vermes:

Összesen: 13135 1898-ban. 14285 péld. 1899-ben.

A lepkék ellensége. A denevér tudvalevleg nagy pusztítója

a lepkéknek és régi padlásokon olykor százával találni mindenféle
Noctuák szárnyait, a melyek kövér potrohát a padlásablakon beju-
tott denevérek felemésztettek. Hogy ezek az éjjeli állatok azonban
még a világosság, st a káprásztató villamos fénytl sem riadnak
vissza, ha valami jó falat kínálkozik, ezt az 1899. év nyarán ta-

pasztaltam, midn az idevaló (nagyszebeni) ívlámpánál a Noctuák
nagy serege rajzott, a denevérek pedig szintén a lámpák körül röp-
ködtek, hogy a lepkéket röptükben elfoghassák. Dr. Czekelius D.

Szerelmesked bogarak. Paganetti Hummler ismert
coleopterolo£n-is 1898. július-augusztus havában Cattaronál a szik-

lákon hátramaradt pocsolyákban, melyek vize 30—35o meleg
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